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Thẻ Khởi động này sẽ giúp bạn giới thiệu Bộ Thế giới rộng lớn cho các bé mẫu giáo. Các hoạt động được thiết kế để giúp trẻ 
phát triển được các kỹ năng xã hội cũng như tạo cơ hội để trẻ được khám phá thế giới xung quanh và ý nghĩa của việc trở 
thành một phần của cộng đồng. Sau khi hoàn thành một số hoặc tất cả các hoạt động này, bạn có thể khám phá thêm các kế 
hoạch bài giảng và bài học trên LEGOeducation.com/start

1. Nó đâu rồi?
Để từng trẻ lựa chọn một địa điểm từ 
thẻ tạo cảm hứng và xây dựng nó. Yêu 
cầu trẻ giải thích về những gì chúng 
vừa xây dựng và lý do tại sao đó lại là 
một phần quan trọng trong cộng đồng 
của trẻ.

2. Đóng vai 
Để trẻ sử dụng các nhân vật LEGO để 
chơi trò đóng vai tại các địa điểm mà 
trẻ vừa xây dựng. Hãy nhớ giải thích ai 
đang làm việc hoặc đang đi đến những 
nơi đó và tại sao (ví dụ: nha sĩ làm việc 
tại các phòng khám nha khoa, chữa 
răng cho mọi người; những người gặp 
vấn đề về răng hãy đến các phòng 
khám nha khoa để chữa trị).

3. Nhân vật tưởng tượng 
của em
Yêu cầu trẻ suy nghĩ về tất cả các nhân 
vật thú vị mà em đã đọc trong sách 
truyện. Yêu cầu trẻ chọn ra nhân vật 
yêu thích, xây dựng nhân vật đó và sử 
dụng mô hình để giới thiệu câu chuyện 
của nhân vật đó với bạn bè của trẻ. 

4. Nơi yêu thích của em
Yêu cầu trẻ hãy nghĩ về nơi yêu thích 
của bé. Sau đó để trẻ xây dựng nó. 
Khuyến khích trẻ thể hiện càng  
nhiều thông tin chi tiết càng tốt và 
giải thích lý do tại sao đó lại là nơi yêu 
thích của trẻ.

5. Một chiếc xe tuyệt vời 
Nói với trẻ rằng các em sẽ được đi du 
lịch khắp thành phố, đất nước hoặc 
thế giới! Yêu cầu trẻ sáng tạo ra một 
phương tiện đi lại tuyệt vời để chuyên 
chở an toàn trên hành trình của trẻ. 
Hãy nhớ hỏi trẻ xem phương tiện của 
trẻ liệu có bay được không, có lái được 
không, có nhổ neo được không... hay 
được trang bị kết hợp cả ba chức năng!

Khám phá thêm tại 
LEGOeducation.com

Mục tiêu Học tập
Trẻ sẽ được: 
• Làm quen, thông qua hoạt động vui chơi, 
với cộng đồng nơi trẻ đang sống

• Có thể kể lại những câu chuyện tưởng 
tượng

• Khám phá vai trò xã hội trong gia đình và 
tại nơi làm việc

• Có thể thể hiện bản thân một cách sáng 
tạo thông qua kỹ thuật 2-D hoặc 3-D

• Khám phá các phương thức giao thông 
khác nhau
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